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Dostawa zasobnik6w z tonerem dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania,,Lepsza
PrzyszloSc Ziemi Ryckiej" z/s w Rykach

Dane ZamawiajQcego

Stowarzys zenie Lokalna Grupa Dzialania

,,Lepsza PrzyszloSd Ziemi Ryckiej "
z/s w Rykach
ul. Wycz6lkowskiego l0 A
08-500 Ryki
REGON: 060436179, NIP: 5060081364

TEL. 81 865 20 95; 81 865 74 84 FAX: 81 865 20 95

Tryb udzielania zam6wienia
Regulamin zam6wieri publicznych o wartoSci szacunkowej nieprzekr aczajqcej

r6wnowartoSci 30.000 euro w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Dzialania,,Lepsza

PrzyszloS(Ziemi Ryckiej" z/s w Rykach zatwierdzony uchwal4Nr 1712014 zdnia12
czerwca2014 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowr zapytama w rozumieniu ustawy z dnta29

stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (tekst jednolity Dz.U.22015 r.,poz.
2164).

1.

3. Przedmiotzam6wienia
Przedmiotem zam6wienia

229dw.

Ryki dnia 16.05.2017 r.

jest dostawa zasobnik6w z tonerem: Canon l-Sensys MF

)

4.

Zasobnik ma byi oryginalny.
Liczba sztuk * 5.

Termin wykonania zam6wienia
Zamowienie nale?y wykonac i dostarczy6 do siedziby Zamawiajqcego do dnia

26.05.2017 r.

Spos6b przekazania oSwiadczeri i dokument6w:
o Informacje drog4 pocztow4 nalezy przysylac na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania ,ol,epsza Przyszlo5d Ziemi
Ryckiej" z/s w Rykach, ul. Wycz6lkowskiego l0 A,08-500 Ryki
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Informacje faksem nalezy przeslac na numer 81 86 52 095

Informacje e-mailem nale?y przeslae na adres: lgdryki@gmail.com

6. Osoby uprawnione do porozumiewania sip z Wykonawcami:
Anna W4sowska - Prezes Zarzqdu tel. 606 835 659

Katarzyna Szkutnik - pracownik biura tel. 8l 865 20 95

Opis sposobu przygotowania oferty
a. Oferta powinna byc zloZona na formularzu ofeftowyffi, stanowiqcymzalqcznik

I do zapytania of-ertowego.

b. Powinna zawierac formularz cenowy - zalqcznik nr 2 do zapytania ofertowego.
c. Oferta powinna byi podpisana przezupowa2nion4osobQ.

d. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zloaeniem
oferty.

Miejsce i termin skladania oraz otwarcia ofert
o OfertQ nale?y zloLyc listownie, e-mailem: lgdr)'ki@gmail.com, faksem: 8l

8652095lub w siedzibie Zamawiajqcego, tj. Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Dzialania,,LepszaPrzyszlolc Ziemi Ryckiej" z/s w Rykach, ul.
Wycz6lkowskiego l0 A, do dnia 19.05.2017 r. godzina 14.00

9. Opis kryteririw, kt6rymi Zamawiaj4cy bpdzie sig kierowalprzy wyborze oferty
wrazz podaniem znaczenia fych kryteririw oraz sposoby oceny ofert
Przy wyborze ofertZamawiajqcy bqdzie sig kierowal nastgpuj4cym kryterium:
Cena oferty - waga 100'/0
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